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Værløse juni 2018 

Referat af bestyrelsesmøde maj 2018 

Mødet blev afholdt den 26. maj 2018 kl. 16 hos formand Per Lausen. 

Til stede: Per Lausen (formand), Claus Johannessen (næstformand og 

containeransvarlig), Carsten Hansen (kasserer) og Birgitte Georg (sekretær og 

webansvarlig) 

Afbud: Henrik N. Knudsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. Referater har været rundsendt i 

bestyrelsen og er lagt på foreningens hjemmeside. 

2. Kort status på økonomien. 

Ifølge kassereren Carsten er der fin balance i økonomien. 

3. Status på containere. 

Ordningen fungerer og containerne har været fint benyttet i foråret 

4. Trafikworkshop og holdninger. 

Asta eller Martin Andreasen, Søndergårdsvej 25 deltager sammen med Claus fra 

bestyrelsen i kommunens trafikworkshop d. 14. juni. 

6. Høringssvar lokalplan 123. 

Bestyrelsens høringssvar er afsendt og ligger på foreningens hjemmeside. Derudover 

er Per bekendt med yderligere et høringssvar. Vi afventer kommunes reaktion og 

håber på en konstruktiv dialog. 

7. Klimatilpasninger  

Vi afventer kommunes detailprojekt.  

5. Indkøb, opstilling og instruktion af hjertestarter. 

Bestyrelsen mener, den optimale placering vil være i hjørnet Søndersø-/ 

Søndergårdsvej. Per tager kontakt med Trygfonden for at indhente tilbud på 

hjertestarter inklusive skab og opsætning. 

8. Sankt Hans  

FDF udlåner meget gerne grunden ved spejderhytten til den årlige bålafbrænding. Per 

kontakter Tine Hessner, der er formand for kultur, fritid og idræt i Furesø Byråd, for at 

høre, om hun vil holde båltalen.  
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9. Indvielse af badebroen ved Søndersø. 

Badebroen er en stor succes – der er i hvert tilfælde mange, som benytter den og har 

gjort det i så længe, at en indvielse er passé. 

10. Nye medlemmer i foreningen. 

Foreningens ordensregler skal være lettere at finde på hjemmesiden. Faneoverskriften 

er derfor ændret fra ”vedtægter” til ”vedtægter og ordensregler”. 

6. Eventuelt. 

Parkering parallelt på begge sider af vejen af Mosevej giver problemer ved passage. Vi 

opfordrer derfor til, at man parkerer forskudt, så andre trafikanter kan passere 

uhindret.  

Kontaktkartoteket i vores webmail bliver ændret, så postadresser med to mailadresser 

får information fra grundejerforeningen på begge mailadresser. 

Carsten vil kontakte et par matrikler vedrørende manglende mailadresser. 

Vi har drøftet GDPR og tager vores forholdsregler.  

7. Næste møde. 

Søndag d. 2. september kl. 17. 

 

 


